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RESUMO 

 

Sabe-se que nos dias atuais muitos materiais oriundos de construções e demolições 
são descartados em aterros ou em terrenos vazios. Este trabalho destina-se a 
verificar se todos os entulhos gerados na cidade de Caçador, SC são descartados 
corretamente, a fim de diminuir o percentual de resíduos descartados em lugares 
impróprios. A construção civil é responsável por 50 % dos resíduos sólidos gerados 
no Brasil e é de extrema importância que esses resíduos sejam descartados de 
forma correta contribuindo para a conservação do meio ambiente e prevenindo os 
riscos que essa ação pode causar. Objetiva-se também verificar se é feita 
corretamente a separação dos materiais no canteiro de obras. Este processo se 
torna necessário, pois assim será possível distinguir os materiais que podem ser 
reutilizados dos que devem ser descartados. A reciclagem dos resíduos da 
construção civil traz vários benefícios para a obra em si, e também para o meio 
ambiente. Com esse processo pode-se reduzir os custos da obra, pois os materiais 
reciclados podem ser utilizados novamente. Também é possível diminuir a poluição. 
Por meio deste trabalho busca-se analisar as alternativas através das quais será 
obtido o melhor resultado na conscientização sobre o descarte dos resíduos da 
construção civil. 

 

 

Palavras-chave: Resíduos da construção civil. Reciclagem. Reutilização. Meio 
ambiente. Conscientização 
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ABSTRACT 

 
It is known that today many materials from construction and demolition are discarded 
in landfills or empty land. This work is intended to verify that all the wastes generated 
in the city of Caçador, SC are discarded correctly in order to decrease the 
percentage of waste disposed in inappropriate places. Construction is responsible for 
50% of the solid waste generated in Brazil and it is extremely important that this 
waste be disposed of correctly, contributing to the conservation of the environment 
and preventing the risks that this action can cause. It is also intended to verify that 
the material is properly segregated at the construction site. This process becomes 
necessary because it will be possible to distinguish the materials that can be reused 
from those that should be discarded. The recycling of construction waste brings 
several benefits to the work itself, and also to the environment. With this process can 
reduce the costs of the work, because recycled materials can be used again. It is 
also possible to reduce pollution. The aim of this work is to analyze the alternatives 
through which the best result in the awareness about the waste disposal of the civil 
construction will be obtained. 

 

 

Keywords: Construction waste. Recycling. Reuse. Environment. Awareness 
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1 INTRODUÇÃO 

 

Neste trabalho serão abordados os Resíduos da Construção e Demolição 

(RCDS), esses resíduos são gerados em construções, demolições ou reformas. Será 

analisado desde o processo de separação destes materiais no canteiro de obras até 

o descarte final. Este processo é necessário para facilitar o desenvolvimento dos 

trabalhos em obras e para que os materiais que não podem ser reutilizados ou 

reciclados sejam depositados em lugares apropriados. 

A construção civil não é apenas destaque na indústria, também é a 

responsável por grande parte dos resíduos sólidos gerados no Brasil, por este 

motivo esse setor necessita de atenção especial, implantar corretamente a gestão 

de resíduos é necessário a fim de prevenir futuros impactos. 

A grande quantidade que é gerada destes materiais assim como o descarte 

incorreto podem gerar sérios prejuízos ao meio ambiente. Pensando neste 

problema, o que pode ser feito para evitar que os resíduos sejam descartados 

incorretamente? 

Diante disso surge a ideia de conscientização que tem a finalidade de mostrar 

aos geradores a importância de separar os resíduos gerados na obra e descartar os 

mesmos em local apropriado. 

O objetivo geral deste trabalho é verificar o potencial de reciclagem dos 

resíduos da construção civil e fazer um diagnóstico sobre a situação atual de 

comprometimento do município com a gestão adequada destes resíduos. Sendo os 

objetivos específicos: 

 

a. Fazer o levantamento bibliográfico e da legislação incidente sobre o tema dos 

resíduos sólidos da construção civil; 

b. Fazer o diagnótico da situação do Município de Caçador em relação a sua 

capacidade de gestão dos resíduos da construção civil; 

c. Identificar os tipos de geradores de resíduos da construção civil, bem como 

as suas responsabilidades; 

d. Compilar os resultados obtidos visando contribuir para a evolução da gestão 

dos resíduos sólidos da construção civil. 
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A metodologia deste trabalho baseou-se em pesquisas bibliográficas, após foi 

realizado um estudo de casos com levantamento de dados na cidade de Caçador, 

bem como exemplos de outros municípios e na realização de entrevistas e 

compilação dos resultados. 
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2 DESENVOLVIMENTO 

 

2.1 REFERENCIAL TEÓRICO 

  

2.1.1 Definições  

 

A construção civil é um dos setores que mais gera resíduos, também 

chamados de entulhos, que são os restos de materiais utilizados em uma obra. 

Segundo a Associação Brasileira para Reciclagem de RCD (ABRECON, 

2017) o Resíduo da Construção e Demolição (RCD) ou Resíduo da Construção Civil 

(RCC) é todo resíduo gerado no processo construtivo, de reforma, escavação ou 

demolição. O entulho de construção compõe-se, portanto, de restos e fragmentos de 

materiais, enquanto o de demolição é formado apenas por fragmentos.  

 Segundo a Resolução 307 (CONAMA, 2002) art. 2°: 

 

I - Resíduos da construção civil: são os provenientes de construções, 
reformas, reparos e demolições de obras de construção civil, e os 
resultantes da preparação e da escavação de terrenos, tais como: tijolos, 
blocos cerâmicos, concreto em geral, solos, rochas, metais, resinas, colas, 
tintas, madeiras e compensados, forros, argamassa, gesso, telhas, 
pavimento asfáltico, vidros, plásticos, tubulações, fiação elétrica etc., 
comumente chamados de entulhos de obras, caliça ou metralha. 
II - Geradores: são pessoas, físicas ou jurídicas, públicas ou privadas, 
responsáveis por atividades ou empreendimentos que gerem os resíduos 
definidos nesta Resolução. 

 

Segundo Lima (2009) a geração dos RCCs se deve, em grande parte, às 

perdas de materiais de construção nas obras através do desperdício durante o seu 

processo de execução, assim como pelos restos de materiais que são perdidos por 

danos no recebimento, transporte e armazenamento. 

A tabela a seguir apresenta as causas de algumas atividades que geram 

RCCs: 

 

Tabela 01-Resíduos na Construção Civil 

ATIVIDADE    CAUSA DA PRODUÇÃO DE RESÍDUOS 

Reformas                   Falta de reutilização e reciclagem de materiais 

Demolição    Próprio da atividade 

        Construção nova    Falta de planejamento do uso de materiais 

Fonte: Reciclagem de Resíduos para a Construção Civil (2009) 
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A Resolução 307 (CONAMA, 2002) alterada pelas Resoluções 469/2015, 

431/2011 e 348/2004 classifica os resíduos da seguinte forma: 

 

I - Classe A - são os resíduos reutilizáveis ou recicláveis como agregados, 
tais como: 
a) de construção, demolição, reformas e reparos de pavimentação e de 
outras obras de infraestrutura, inclusive solos provenientes de 
terraplanagem; 
b) de construção, demolição, reformas e reparos de edificações: 
componentes cerâmicos (tijolos, blocos, telhas, placas de revestimento 
etc.), argamassa e concreto; 
c) de processo de fabricação e/ou demolição de peças pré-moldadas em 
concreto (blocos, tubos, meios-fios etc.) produzidas nos canteiros de obras; 
II - Classe B - são os resíduos recicláveis para outras destinações, tais 
como: plásticos, papel, papelão, metais, vidros, madeiras, embalagens 
vazias de tintas imobiliárias e gesso;  
III - Classe C - são os resíduos para os quais não foram desenvolvidas 
tecnologias ou aplicações economicamente viáveis que permitam a sua 
reciclagem ou recuperação;  
IV - Classe "D": são resíduos perigosos oriundos do processo de 
construção, tais como tintas, solventes, óleos e outros ou aqueles 
contaminados ou prejudiciais à saúde, oriundos de demolições, reformas e 
reparos de clínicas radiológicas, instalações industriais e outros bem como 
telhas e demais objetos e materiais que contenham amianto ou outros 
produtos nocivos à saúde. 

 

Os RCCs devem ser descartados em aterros licenciados segundo a sua 

classificação.  

Aterros sanitários são os locais especialmente concebidos para receber lixo e 

projetados de forma a que se reduza o perigo para a saúde pública e para a 

segurança (FIORILLO, 2011, p. 359). 

Segundo o Art. 2° da Resolução 307 (CONAMA,2002) alterada pela 

Resolução 448/2012: 

 

IX - Aterro de resíduos classe A de reservação de material para usos 
futuros: é a área tecnicamente adequada onde serão empregadas técnicas 
de destinação de resíduos da construção civil classe A no solo, visando a 
reservação de materiais segregados de forma a possibilitar seu uso futuro 
ou futura utilização da área, utilizando princípios de engenharia para 
confiná-los ao menor volume possível, sem causar danos à saúde pública e 
ao meio ambiente e devidamente licenciado pelo órgão ambiental 
competente;  

 

Segundo Gadelha et al (2008): 
 

O sistema de aterro sanitário precisa ser associado à coleta seletiva de lixo 
e à reciclagem, o que permitirá que sua vida útil seja bastante prolongada, 
além do aspecto altamente positivo de se implantar uma educação 
ambiental com resultado promissor na comunidade, desenvolvendo 
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coletivamente uma consciência ecológica, cujo resultado é sempre uma 
maior participação da população na defesa e preservação do meio 
ambiente. 

 

2.1.2 Lei 12.305/2010 

 

Em 2010 foi criada a Lei 12.305 que institui a Política Nacional de Resíduos 

Sólidos (PNRS), ela “harmoniza-se com diversas outras leis, compondo o arcabouço 

legal que influirá na postura da totalidade dos agentes envolvidos no ciclo de vida 

dos materiais presentes nas atividades econômicas” (BRASÍLIA, 2011, p. 20). 

 

Art. 1o  Esta Lei institui a Política Nacional de Resíduos Sólidos, dispondo 
sobre seus princípios, objetivos e instrumentos, bem como sobre as 
diretrizes relativas à gestão integrada e ao gerenciamento de resíduos 
sólidos, incluído os perigosos, às responsabilidades dos geradores e do 
poder público e aos instrumentos econômicos aplicáveis. 

 

A PNRS estabelece a criação de planos para gerenciamento dos resíduos 

sólidos. Sendo cada esfera do poder responsável pela criação de um plano próprio 

como segue a seguir:  

 

I – o Plano Nacional de Resíduos Sólidos;  
II – os planos estaduais de resíduos sólidos;  
III – os planos microrregionais de resíduos sólidos e os planos de resíduos 
sólidos de regiões metropolitanas ou aglomerações urbanas;  
IV – os planos intermunicipais de resíduos sólidos;  
V – os planos municipais de gestão integrada de resíduos sólidos;  
VI – os planos de gerenciamento de resíduos sólidos. 

 

O propósito fundamental da PNRS, em face da crescente produção de 

resíduos sólidos, é estimular a coleta seletiva, a reciclagem e o reaproveitamento de 

tudo o que for possível indo para os aterros sanitários apenas os rejeitos. (BRASIL, 

2010). 

Sobre os resíduos da construção civil: “Os planos de gerenciamento de 

resíduos da construção civil serão regidos pelas normas estabelecidas pelos órgãos 

competentes do SISNAMA” (BRASIL, 2010). 

 

Estrutura do Sistema Nacional do Meio Ambiente (SISNAMA): 

 

I – Órgão Superior  
Conselho do governo - Sua função é auxiliar o Presidente da República na 
formulação da política nacional do meio ambiente. 
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II – Órgão Consultivo e deliberativo  
CONAMA (Conselho Nacional do Meio Ambiente) - Sua finalidade é estudar 
e propor diretrizes e políticas governamentais para o meio ambiente e 
deliberar, no âmbito de sua competência, sobre normas, padrões e critérios 
de controle ambiental. O CONAMA assim procede por intermédio de suas 
resoluções. 
III – Órgão Central  
Ministério do Meio Ambiente, dos Recursos Hídricos e da Amazônia Legal - 
Encarregado de planejar, coordenar e supervisionar as ações relativas à 
política nacional do meio ambiente. Como órgão federal, implementa os 
acordos internacionais na área ambiental. 
IV – Órgão Executor  
IBAMA (Instituto Brasileiro do Meio Ambiente e dos Recursos Naturais 
Renováveis) - Entidade autárquica, dotada de personalidade jurídica de 
direito público e autonomia administrativa, é a encarregada da execução da 
política nacional para o meio ambiente e sua fiscalização. 
V – Órgãos Seccionais - São as entidades estaduais responsáveis pela 
execução de programas e projetos de controle e fiscalização das atividades 
potencialmente poluidoras (Secretarias Estaduais de Meio Ambiente e 
entidades supervisionadas) ... 
VI – Órgãos Locais  
Entidades ou Órgãos Municipais - São órgãos ou entidades municipais 
voltados para o meio ambiente responsáveis por avaliar e estabelecer 
normas, critérios e padrões relativos ao controle e à manutenção da 
qualidade do meio ambiente com vistas ao uso racional de seus recursos, 
supletivamente ao Estado e à União. 

 

2.1.3 Resolução Conama 307 

 

A Resolução Conama 307 de 05 de Julho de 2002, estabelece diretrizes, 

critérios e procedimentos para a gestão dos resíduos da construção civil, 

disciplinando as ações necessárias de forma a minimizar os impactos ambientais. 

Segundo a Resolução 307 (CONAMA, 2002) art. 4° alterada pela Resolução 
448/2012: 

  

Os geradores deverão ter como objetivo prioritário a não geração de 
resíduos e, secundariamente, a redução, a reutilização, a reciclagem, o 
tratamento dos resíduos sólidos e a disposição final ambientalmente 
adequada dos rejeitos. 
§ 1º Os resíduos da construção civil não poderão ser dispostos em aterros 
de resíduos sólidos urbanos, em áreas de "bota fora", em encostas, corpos 
d'água, lotes vagos e em áreas protegidas por Lei. 

 

A legislação brasileira exige que todos os resíduos gerados em obras sejam 

descartados corretamente, assim como, deverão ser reduzidos e reutilizados na 

própria obra.  

Desta forma, é possível diminuir o número de materiais que precisam ser 

descartados em aterros, contribuindo para o meio ambiente. 
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De acordo com a Resolução 307 (CONAMA, 2002) os geradores também são 

responsáveis pela destinação final dos resíduos quando não sejam viáveis o reuso 

ou reciclagem dos resíduos na própria obra.  

Sendo assim, as empresas são responsáveis por todos os resíduos que são 

gerados sendo passíveis de multas em caso de deposição irregular. 

 

2.1.4 Normas Brasileiras para a Gestão de Resíduos 

 

A Associação Brasileira de Normas Técnicas (ABNT) é o órgão responsável 

pela normalização técnica no Brasil, fornecendo insumos ao desenvolvimento 

tecnológico brasileiro. 

Existem cinco normas brasileiras sobre a gestão de resíduos: 

 

NBR 15112 (ABNT, 2004) - Resíduos da Construção Civil e Resíduos 

Volumosos – Áreas de Transbordo e Triagem: Segundo a norma a área de 

transbordo e triagem de resíduos da construção civil e resíduos volumosos (ATT) é 

uma “área destinada ao recebimento de resíduos da construção civil e resíduos 

volumosos, para triagem, armazenamento temporário dos materiais segregados, 

eventual transformação e posterior remoção para destinação adequada, sem causar 

danos à saúde pública e ao meio ambiente”. 

NBR 15113  (ABNT, 2004) - Resíduos Sólidos da Construção Civil e 

Resíduos Inertes – Aterros – Diretrizes para Projeto, Implantação e Operação: a 

norma fixa os requisitos exigíveis para projeto, implantação e operação de aterros de 

resíduos sólidos da construção civil classe A e de resíduos inertes. Visa também à 

reserva de materiais de forma segregada, possibilitando o uso futuro ou, ainda, a 

disposição destes materiais, com vistas à futura utilização da área, além de buscar a 

proteção das coleções hídricas ou subterrâneas próximas, das condições de 

trabalho dos operadores dessas instalações e da qualidade de vida das populações 

vizinha. 

NBR 15114  (ABNT, 2004) - Resíduos Sólidos da Construção Civil – Áreas 

de Reciclagem – Diretrizes para Projeto, Implantação e Operação: Nesta norma são 

estabelecidos os requisitos mínimos exigíveis para projeto, implantação e operação 

de áreas de reciclagem de resíduos sólidos da construção civil classe A. Ela se 

aplica à reciclagem de materiais já triados para a produção de agregados com 



19 
 

características para a aplicação em obras de infraestrutura e edificações, de forma 

segura, sem comprometimento das questões ambientais, das condições de trabalho 

dos operadores dessas instalações e da qualidade de vida das populações vizinhas. 

NBR 15115 (ABNT, 2004) - Agregados Reciclados de Resíduos Sólidos da 

Construção Civil – Execução de camadas de pavimentação – Procedimentos: a 

norma tem por objetivo o estabelecimento de critérios para execução de camadas de 

reforço do subleito, sub-base e base de pavimentos, bem como camada de 

revestimento primário, com agregado reciclado de resíduo sólido da construção civil, 

denominado agregado reciclado, em obras de pavimentação. 

NBR 15116 (ABNT, 2004) – Agregados Reciclados de Resíduos Sólidos da 

Construção Civil – Utilização em Pavimentação e Preparo de Concreto sem Função 

Estrutural – Requisitos: a norma traz em seus anexos procedimentos para a 

determinação da composição dos agregados reciclados graúdos por análise visual e 

para a determinação do percentual de materiais não minerais dos agregados 

reciclados miúdos por líquidos densos. 

 

2.1.5 Plano Municipal de Gestão Integrada de Resíduos Sólidos  

 

De acordo com a PNRS, a elaboração do PMGIRS constitui condição para 

acessos a recursos da União, ou por ela controlados, destinados a 

empreendimentos e serviços relacionados à limpeza urbana e ao manejo de 

resíduos sólidos. 

O Plano assume caráter de serviço público com a implantação de uma rede 

de serviços por meio da qual os pequenos geradores e transportadores podem 

assumir suas responsabilidades na destinação correta dos resíduos da construção 

civil e volumosos decorrentes de sua própria atividade (PINTO, 2005). 

No PMGIRS são citados todos os tipos de resíduos sólidos, incluindo os 

RCC´S bem como o gerenciamento correto dos mesmos, porém é necessário que os 

grandes geradores possuam um plano individual de gerenciamento dos resíduos da 

construção civil. 

Segundo o Plano Municipal de Saneamento Básico, em 2014 foi entregue o 

(PMGIRS), realizado pela empresa DRZ Consultoria para os municípios membros da 

AMARP. Neste Plano existe a Minuta da lei que instituirá o Plano Municipal de 

Gestão Integrada de Resíduos Sólidos de Caçador. 
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2.1.6 Plano de Gerenciamento Integrado de Resíduos da Construção Civil  

 

O seu objetivo é caracterizar os resíduos produzidos, estimar a quantidade 

gerada, propor medidas que reduzam a sua geração e definir os procedimentos para 

o correto tratamento dos resíduos (NOVAES; MOURÃO, 2008).  

No esquema a seguir é representada a forma de organização do Plano 

Municipal de Gerenciamento Integrado de RCC. 

 

Figura 01- Esquema representativo do PGRCC 

 
Fonte: Plano Municipal de Gestão de Resíduos da Construção Civil-Arapongas (2014) 

 

O PGRCC deve ser feito pelos grandes geradores para informar o volume 

total de resíduos gerados durante todo o processo de construção demolição ou 

reforma. 

Segundo o Instituto do Meio Ambiente de Santa Catarina (IMA) responsável 

pelo município de caçador, o responsável pela obra precisa criar um Plano de 

Gerenciamento de Rcc’s para receber o Licenciamento Ambiental. 

Segundo a Resolução 307 (CONAMA, 2002) alterada pela Resolução 
448/2012: 
 

Art. 9º Os Planos de Gerenciamento de Resíduos da Construção Civil 
deverão contemplar as seguintes etapas:  
I - Caracterização: nesta etapa o gerador deverá identificar e quantificar os 
resíduos; 

Plano de 
Gerenciamento 

Integrado de Resíduos 
da Construção Civil

Pequeno Geradores- Pequenos 
transportadores; Deposições 
irregulares; Pequenas obras; 
Busca de soluções; Ações de 

fiscalização e controle; Controle 
dos impactos ambientais.

Plano 
Municipal 
de RCC

Grandes GeradoresLicenciamento 
das empresas transportadoras; 

Licenciamento de áreas receptoras 
(ATT, reciclagem e aterros). Ações 
de fiscalização e controle; Controle 

dos impactos ambientais.

Plano de 
RCC 



21 
 

II - Triagem: deverá ser realizada, preferencialmente, pelo gerador na 
origem, ou ser realizada nas áreas de destinação licenciadas para essa 
finalidade, respeitadas as classes de resíduos estabelecidas no art. 3º desta 
Resolução; 
III - Acondicionamento: o gerador deve garantir o confinamento dos 
resíduos após a geração até a etapa de transporte, assegurando em todos 
os casos em que seja possível, as condições de reutilização e de 
reciclagem; 
IV - Transporte: deverá ser realizado em conformidade com as etapas 
anteriores e de acordo com as normas técnicas vigentes para o transporte 
de resíduos; 
V - Destinação: deverá ser prevista de acordo com o estabelecido nesta 
Resolução. 
 

2.1.7 Plano Municipal de Gestão de Resíduos da Construção Civil 

 

O município de Caçador SC não possui o Plano Municipal de Gestão de 

Resíduos da Construção Civil, algumas cidades brasileiras possuem o PMGRCC, 

como Arapongas – PR, Belo Horizonte – MG, Canoas – RS e Curitiba – PR. 

A Resolução 307 (CONAMA, 2002) alterada pela Resolução 448/2012 

estabelece: 

  

Art. 6º Deverão constar do Plano Municipal de Gestão de Resíduos da 
Construção Civil: 
I - as diretrizes técnicas e procedimentos para o exercício das 
responsabilidades dos pequenos geradores, em conformidade com os 
critérios técnicos do sistema de limpeza urbana local e para os Planos de 
Gerenciamento de Resíduos da Construção Civil a serem elaborados pelos 
grandes geradores, possibilitando o exercício das responsabilidades de 
todos os geradores;  
II - O cadastramento de áreas, públicas ou privadas, aptas para 
recebimento, triagem e armazenamento temporário de pequenos volumes, 
em conformidade com o porte da área urbana municipal, possibilitando a 
destinação posterior dos resíduos oriundos de pequenos geradores às 
áreas de beneficiamento; 
III - o estabelecimento de processos de licenciamento para as áreas de 
beneficiamento e reservação de resíduos e de disposição final de rejeitos; 
IV - A proibição da disposição dos resíduos de construção em áreas não 
licenciadas; 
V - O incentivo à reinserção dos resíduos reutilizáveis ou reciclados no ciclo 
produtivo; 
VI - A definição de critérios para o cadastramento de transportadores; 
VII - As ações de orientação, de fiscalização e de controle dos agentes 
envolvidos; 
VIII - As ações educativas visando reduzir a geração de resíduos e  
possibilitar a sua segregação. 
 

No Plano Municipal de Gerenciamento de Resíduos Sólidos da Construção 

Civil (PMGRCC) de Curitiba, a distinção entre pequenos e grandes geradores fica 

por conta de seu volume de resíduos produzido, sendo que pequeno gerador é 
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aquele que gera uma quantia de 2,5 m³ de resíduos da construção civil, num 

intervalo não inferior a 02 meses. A este não é cobrado um plano de gerenciamento 

de resíduos, ficando ao órgão municipal competente a responsabilidade pela coleta, 

o transporte e destinação final. Já os grandes geradores ficam responsáveis pelo 

manejo e destinação ambientalmente adequada dos seus resíduos produzidos, eles 

precisam elaborar um projeto de gerenciamento dos RCD’s, o qual deverá ser 

aprovado e será uma exigência para a obtenção do licenciamento ambiental da obra 

ou da obtenção do alvará de construção, reformas, ampliação ou demolição 

(CURITIBA, 2004).  

 

2.1.8 Separação dos Resíduos na Obra 

 

Em uma obra de construção civil é inevitável a geração de entulhos, restos de 

materiais que sobram e geralmente são deixados no local, porém é necessário que 

seja feita uma limpeza após o uso desses materiais principalmente para evitar 

acidentes de trabalho e também para que em seguida esse material seja separado 

daqueles que não tem mais utilidade na obra, facilitando o descarte final. 

 Assim como o lixo deve ser separado os entulhos também precisam de 

cuidados, pois é possível separar aqueles que podem ser utilizados na mesma obra 

e até mesmo em outras. Desta forma é possível reduzir o número de materiais que 

precisam ser descartados em aterros. 

 É fundamental programar a minimização e o gerenciamento ambientalmente 

adequado dos resíduos, com participação da sociedade na busca de soluções, 

visando à redução dos riscos sanitários e ambientais, à melhoria da qualidade de 

vida e da saúde das populações e ao desenvolvimento sustentável (GÜNTHER, 

1999). 

Nem toda demolição implica perda de materiais ou danos à natureza. Ao 
contrário, hoje em dia, com a Política Nacional de Resíduos Sólidos 
(PNRS), aumenta o número de prefeituras no Brasil que investem em 
usinas de reciclagem de entulhos, equipamento constituído geralmente de 
britadoras e recicladoras com capacidade de processamento de até 300 t/h. 
(SEOANE, 2011). 
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A Resolução 307 (CONAMA, 2002) Art. 1º resolve: 

Estabelecer diretrizes, critérios e procedimentos para a gestão dos resíduos 

da construção civil, disciplinando as ações necessárias de forma a minimizar os 

impactos ambientais. 

Para Cassa et al. (2001):  

  

Os impactos ambientais, sociais e econômicos gerados pela quantidade 
expressiva do entulho e o seu descarte inadequado impõem a necessidade 
de soluções rápidas e eficazes para a sua gestão adequada. Daí decorre a 
prioridade de uma ação conjunta da sociedade – poderes públicos, setor 
industrial da construção civil e sociedade civil organizada – na elaboração e 
consolidação de programas específicos que visem à minimização desses 
impactos. As políticas ambientais relacionadas ao tema devem voltar-se 
para o adequado manuseio, redução, reutilização, reciclagem e disposição 
desses resíduos.  

 

Segundo Coelho (2013) há diversos fatores que causam grandes impactos à 

cidade, como por exemplo: Sujeira nas ruas, poluição ambiental, obstrução do 

passeio público, poluição visual, contaminação do solo e dos lençóis freáticos, 

alagamentos e inundações, diminuição da vida útil do aterro sanitário, proliferação 

de endemias, prejuízos ao turismo local e aumento dos gastos públicos com limpeza 

urbana. 

 

2.1.9 Responsabilidade das Empresas 

 

Assim como a população é orientada sobre a importância de preservar o meio 

ambiente tratando todo tipo de resíduos e entulhos gerados em suas casas, as 

empresas também têm grandes responsabilidades. Evitar o desperdício de materiais 

de construção é uma delas.  

Além dos custos mais altos o desperdício de materiais traz grandes impactos 

para o meio ambiente, pois geralmente esses materiais que sobram são deixados de 

lado na obra, assim acabam se misturando aos demais e obviamente são 

descartados incorretamente. 

 Os programas de treinamento ambiental são peças-chave no processo de 

gerenciamento, já que eles possibilitam a interação, a participação e a colaboração 

dos agentes envolvidos na obra/empresa.   

Os esforços de racionalização podem ser simples, dispensando maiores 

qualificações profissionais por parte dos funcionários ou mais complexas, exigindo 
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ações de capacitação que devem ser implantadas juntamente com as novidades 

propostas (GEHBAUER, 2003).  

Pinto (2005) salienta que a utilização de projetos e sistemas construtivos 

racionalizados, além das práticas de gestão da qualidade já consolidadas podem 

propiciar enormes contribuições para a redução do volume de resíduos gerados. 

A boa organização dos espaços destinados ao armazenamento dos materiais 

possibilita uma boa verificação, controle dos estoques e otimização na utilização dos 

insumos (PINTO, 2005). 

O acondicionamento refere-se ao recipiente que contém um resíduo; já o 

armazenamento é entendido como o local em que esse recipiente permanece 

durante determinado tempo para que o resíduo “aguarde” os encaminhamentos para 

destino. 

O Quadro 01 a seguir mostra exemplos de acondicionamento de resíduos: 

 

Quadro 01 - Exemplos de Soluções para Acondicionamento dos Resíduos 
(Continua) 

TIPO DE RESÍDUO ACONDICIONAMENTO INICIAL 
Blocos de concreto, blocos cerâmicos, 
argamassas, componentes cerâmicos, 
concretos, tijolos e similares. 

Pilhas formadas próximas aos locais de 
transporte interno, nos respectivos 
pavimentos. 

Madeira Bombonas ou pilhas formadas nas 
proximidades da própria bombona ou 
dos dispositivos de transporte vertical. 

Plásticos (embalagens, aparas de 
tubulações, etc.). 

Bombonas ou fardos. 

Papelão (sacos e caixas de embalagens 
utilizados) e papéis (escritório). 

Bombonas ou fardos. 

Metal (ferro, aço, fiação, arame, etc.). Bombonas. 
Serragem Sacos de ráfia próximos aos locais de 

geração. 
Gesso de revestimento, placas e 
artefatos. 

Sacos de embalagem do gesso ou sacos 
de ráfia próximos aos locais de geração. 

Solos Eventualmente em pilhas para imediata 
remoção. 

Telas de fachada e de proteção. Recolher após o uso e dispor em local 
adequado, sendo este já para 
acondicionamento final. 

EPS (poliestireno expandido) - ex: isopor Quando em pequenos pedaços, colocar 
em sacos de ráfia. Em placas formar 
fardos. 
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Quadro 01 - Exemplos de Soluções para Acondicionamento dos Resíduos 
(Conclusão) 

TIPO DE RESÍDUO ACONDICIONAMENTO INICIAL 
Resíduos perigosos presentes em 
embalagens plásticas, instrumentos de 
aplicação (pincel, broxas e trinchas) e 
outros materiais auxiliares (panos, 
trapos, estopas, etc.). 

Manuseio com os cuidados observados 
pelo fabricante do insumo na ficha de 
segurança da embalagem ou do 
elemento contaminante do instrumento 
de trabalho. Imediato transporte pelo 
usuário para o local de 
acondicionamento final. 

Restos de uniforme, panos e trapos sem 
contaminação por produtos químicos. 

Disposição nos bags para resíduos 
diversos, sendo este o 
acondicionamento final. 

Fonte: Adaptado de Pinto et al. (2005) 
 

Além do armazenamento correto é preciso realizar o transporte interno 

adequado no canteiro de obras. Em geral o transporte interno é realizado pelos 

próprios operários da obra. 

O Quadro 02 mostra alguns exemplos: 

 

Quadro 02 - Tipos de Resíduo x Transporte Interno 

TIPOS DE RESIDUO TRANSPORTE INTERNO 

Blocos de concreto, blocos cerâmicos, 
argamassas, outros componentes 
cerâmicos, concreto e assemelhados. 

Carrinhos ou gericas para deslocamento 
horizontal e condutor de entulho, elevador 
de carga ou grua para transporte vertical. 

Madeira Grandes volumes: transporte manual (em 
fardos) com auxílio de gericas ou carrinhos 
associados a elevador de carga ou grua. 
Pequenos volumes: deslocamento horizontal 
manual (dentro dos sacos de ráfia e vertical 
com auxílio de elevador de carga ou grua, 
quando necessário). 

Plástico, papelão, papéis, metal, serragem e 
EPS. 

Transporte dos resíduos contidos em sacos, 
bags ou em fardos com o auxílio de 
elevador de carga ou grua, quando 
necessário. 

Gesso de revestimentos, placas 
acartonadas e artefatos. 

Carrinhos ou gericas para deslocamento 
horizontal e elevador de carga ou grua para 
transporte vertical. 

Solos Equipamentos disponíveis para escavação e 
transporte (pá carregadeira, etc.). para 
pequenos volumes, carrinhos e gericas. 

Fonte: Adaptado de Pinto et al. (2005) 
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2.1.10 Transporte Externo de RCCs 

 

 O serviço de transporte externo de resíduos é usualmente promovido por 

empresas terceirizadas especializadas. O transporte externo geralmente utiliza 

caminhões adaptados a essa função, uma vez que o estado físico dos resíduos 

pode influenciar sua opção por determinado tipo de veículo. 

Os geradores que contratam os serviços de transporte dos Rcc´s devem 

verificar se a empresa é cadastrada pela administração municipal. 

O Manifesto de Transporte de Resíduos (MTR) é um documento cujo objetivo 

é o monitoramento da destinação dos resíduos. Com esse documento é possível 

garantir que os resíduos sejam levados para locais licenciados. O gerador preenche 

uma via do formulário e após o processo de transporte e destinação recebe 

novamente o documento com as assinaturas que confirmam o recebimento em local 

apropriado. 

A empresa responsável pelo transporte dos resíduos precisa estar legalmente 

correta para garantir que o material chegue ao destino final de forma adequada e 

segura. Os geradores, bem como, os transportadores de resíduos precisam agir de 

acordo com as normas e leis para evitar danos ao meio ambiente. 

A responsável pelo transporte de RCCs do município de Caçador é a WLPN 

Soluções Ambientais. A empresa iniciou suas atividades em 1987 atuando na área 

de conservação e representação na construção civil. Com a visão de diversificar os 

serviços prestados, em 1993, a empresa consolidou a atuação em Transportes de 

Resíduos, Coleta de Entulhos, Desentupimentos e Serviços direcionados a Sistemas 

de Esgoto Urbanos e Industriais. 

 Os resíduos são encaminhados pela empresa a uma área não licenciada 

localizada ao lado do aterro municipal de Caçador. 

 

2.1.11 Usinas de Reciclagem de Resíduos da Construção Civil 

 

 Segundo o Portal resíduos sólidos as soluções tecnológicas para a 

reciclagem de RCC`S variam em função do tipo de resíduo a ser tratado. A 

tecnologia apresentada se refere aos resíduos definidos pela Resolução Brasileira 

do CONAMA como sendo os Resíduos da Construção Civil Classe A e os resíduos 
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equivalentes Nr.17 01 definidos pela Lista Europeia de Resíduos que englobam os 

seguintes resíduos: 

 

· De construção, demolição, reformas e reparos de pavimentação e de outras 

obras de infraestrutura, inclusive solos provenientes de terraplanagem; 

· De construção, demolição, reformas e reparos de edificações: componentes 

cerâmicos (tijolos, blocos, telhas, placas de revestimento etc.), argamassa e 

concreto; 

· De processo de fabricação e/ou demolição de peças pré-moldadas em 

concreto (blocos, tubos, meios-fios etc.) produzidas nos canteiros de obras. 

 

Existem duas categorias de usinas, as fixas que são construídas em terrenos 

e deve-se levar em consideração a área do terreno conforme a capacidade da usina 

e as móveis que possuem um caminhão do tipo Roll On Roll Off, uma Britadeira 

Móvel e uma Peneira Rotatória Móvel, a vantagem desse tipo de usina é que ela 

pode ser transportada em caminhões do tipo Roll On Roll Off. 

Freitas (2009) afirma que a reciclagem de resíduos de construção e 

demolição (entulho) é uma oportunidade de transformar despesas numa fonte de 

faturamento, ou pelo menos reduzir as despesas com deposições irregulares e 

volumes de extração de matérias-primas. 

 

Tabela 02 - Exemplos de municípios que possuem usinas de reciclagem 

MUNICÍPIO TOTAL DE ENTULHOS RECEBIDOS 

Belo Horizonte – MG 80 ton/dia 

Gaspar – SC 3mil m³/mês 

Guarulhos - SP 2.000 ton/mês 

Joinville – SC 300ton/dia 

Mauá – SP 7 ton/dia 

União da Vitória - PR _________ 

Fonte: O próprio autor (2018) 
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2.1.12 Usina de Reciclagem de Entulho de Gaspar SC 

 

Depois de um investimento de aproximadamente R$ 4,5 milhões, a Vitaciclo 

Logística Reversa, empresa de Gaspar que desde 2008 funciona como aterro de 

resíduos da construção civil, passou a reciclar esse material. Desde o início do ano 

ela consegue dar destino mais nobre à maior parte dos 3 mil metros cúbicos de 

material que entram mensalmente na área de 20 mil metros quadrados que abriga a 

operação, no bairro Gaspar Alto (PANCHO, 2016). 

Os materiais recebidos pela empresa são separados de acordo com a 

classificação. A madeira, por exemplo, é reutilizada em caldeiras das indústrias da 

região, e materiais como concreto, tijolos e cerâmicas após passarem pelo britador, 

são utilizados como matéria prima pelo setor da construção civil. Todos os materiais 

separados na usina são vendidos e reutilizados de acordo com suas propriedades, 

esses materiais são levados pelas construtoras, prefeitura e também por coletores. 

(PANCHO, 2016). 

 

2.1.13 Central de Moagem de Entulhos em Londrina  

 

A central de moagem de entulhos foi inaugurada em 1994 a produção inicial 

era de 1000 tijolos/ dia que eram utilizados na construção de casas populares. De 10 

a 15% das 300ton recebidas pela central viraram brita, o restante foi utilizado em 

pavimentações do município. Com esta atitude o município conseguiu eliminar 

quase 4 mil pontos de descarte de resíduos. 

Atualmente a central está desativada, o órgão público responsável pelo local 

apresentou dificuldades financeiras para manter o funcionamento devido a grande 

instalação fixa composta por britador e rebritador. 

Esta central foi um grande exemplo de reutilização de RCCs, pode – se 

observar que esta é uma questão antiga que vem sendo trabalhada até os dias 

atuais.  Londrina foi a primeira cidade do Paraná a realizar este processo. 
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2.1.14 Programas de Orientação Sobre Manejo Correto dos RCCs 

 

2.1.14.1 Ecopontos 

 

No município de Limeira (SP) através da parceria entre a Secretaria Municipal 

de Desenvolvimento Rural e Meio Ambiente a Secretaria de Obras e o Centro de 

Promoção Social Municipal, foram implantados os ecopontos para descarte de 

resíduos. Inicialmente foi feito um estudo para identificar as áreas irregulares 

utilizadas como ponto de descarte, após o estudo foram constatados 70 pontos, 

então foram definidos cinco bairros que receberiam os ecopontos. 

 Os materiais depositados nesses ecopontos ficam sob a responsabilidade de 

ecocoletores. Esses ecocoletores se inscrevem no Projeto Reciclar Solidário para 

então tornarem-se responsáveis, eles não possuem vínculo empregatício com a 

Prefeitura Municipal. 

 

2.1.14.2 Programa entulho limpo DF 

 

Este Programa foi elaborado para atender à demanda da Resolução Conama 

307, em 10 canteiros de obras do DF. O critério adotado para a seleção das 

construtoras participantes foi possuir o certificado nível A do PBQP-H (Programa 

Brasileiro de Qualidade e Produtividade na Habitação), por considerar que as 

mesmas já possuíam uma preocupação com a sua adequação às diversas 

demandas de mercado, incluindo aqui a questão do destino adequado dos seus 

resíduos. 

 

Os objetivos do projeto educacional foram:  

Implantar o Sistema de Coleta Seletiva de Resíduos da Construção nos 

canteiros de obras das empresas construtoras selecionadas.  

Preparar a equipe técnica de cada construtora para elaborar o seu Projeto de 

Gerenciamento de Resíduos da Construção Civil – PGRCC.  

Preparar os operários da obra para a implementação do PGRCC.  

Elaborar material didático de apoio às ações da equipe técnica responsável 

pela disseminação das ações do Projeto aos funcionários que ingressaram na obra, 

após o término do projeto-piloto. 
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2.1.15 Práticas para Diminuir os Resíduos da Construção  

 

Para reduzir o grande volume de resíduos gerados na construção civil é 

necessário adotar algumas práticas no canteiro de obras. 

Plano de ação: Consiste em: planejar, fazer, verificar o que aconteceu, se 

atingiu os objetivos. São hábitos que devem ser adotados pela equipe a fim de 

reduzir gastos, resíduos e evitar desperdícios (BUENO, 2018). 

Os 3R’s da sustentabilidade (Reduzir, Reutilizar e Reciclar) devem ser 

implantados: 

 

· Reduzir significa economizar de todas as formas possíveis; 

· Reutilizar é evitar que aquilo que pode ser usado novamente vá para o lixo; 

· Reciclar é quando não é possível reduzir e reutilizar, assim serão 

processadas e podem voltar ao seu ciclo de vida de outra forma (BUENO, 

2018). 

 

Metodologia que foca em cinco sensos: 

 

· Senso de Utilização: separar somente aquilo que é útil; 

· Senso de Ordenação: organizar cada coisa em seu lugar; 

· Senso de Limpeza: limpar e evitar sujar; 

· Senso de Saúde: adotar práticas saudáveis; 

· Senso de Autodisciplina: assumir a responsabilidade de seguir os padrões 

saudáveis (BUENO, 2018). 

 

Sistemas de Gestão, como o Programa Brasileiro da Qualidade e 

Produtividade do Habitat (PBQP-h) são ótimas opções para gerenciar a questão dos 

resíduos em uma obra. Além disso, o programa ajuda na hora de tornar uma 

construtora competitiva no mercado (BUENO, 2018). 

 O programa segue a norma NBR 15.575 (ABNT, ANO), o qual fornece 

requisitos específicos para avaliar e medir o desempenho das empresas quanto à 

segurança, habitabilidade e sustentabilidade. Sendo assim, as construtoras, por 
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meio do PBQP-H, conseguirão desenvolver ferramentas importantes no 

gerenciamento dos resíduos (BUENO, 2018). 

 

2.2 METODOLOGIA E MATERIAL 

 

2.2.1 Descrição  

 

A construção do referencial teórico deste trabalho foi desenvolvida através de 

pesquisas bibliográficas, foram analisadas as normas e leis a fim de aprimorar o 

conhecimento sobre a gestão atual de resíduos da construção civil e também foram 

analisadas soluções dadas a outros municípios.  

O estudo foi realizado por meio de uma pesquisa de natureza quantitativa e 

qualitativa, por método de coleta de dados denominado survey e pela técnica de 

entrevistas. 

De acordo com Appolinário (2004), entende-se por população ou universo em 

uma pesquisa de natureza teórico empírica, um grupo de pessoas, objetos ou 

eventos que possuem um conjunto de características comuns que o definem. Enfim, 

a totalidade de pessoas, objetos ou eventos que se deseja estudar e realizar sob a 

qual se efetivaram generalizações. 

Foi entrevistado o Fiscal Ambiental Gustavo Kucher Furlin da Secretaria de 

Agricultura, Desenvolvimento Rural e Meio Ambiente e o Gerente Clesio Leonel 

Hossa do Instituto do Meio Ambiente de Santa Catarina (IMA). 

Foi analisado o Plano Municipal de Saneamento Básico da cidade de Caçador 

no que diz respeito aos resíduos da construção civil. 

 

2.2.2 Atividades Propostas 

 

· Verificar o comprometimento do município de Caçador com as exigências das 

normas e leis referentes aos resíduos da construção civil; 

· Fazer o diagnóstico da situação atual do Município de Caçador em relação a 

sua capacidade de gestão adequada dos resíduos da construção civil; 

· Identificar os tipos de geradores de resíduos da construção civil, bem como as 

suas responsabilidades; 
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· Compilar os resultados visando contribuir com a futura gestão dos resíduos da 

construção civil. 

 

Foi necessário analisar a situação atual do município de Caçador em relação ao 

gerenciamento dos resíduos, para diagnosticar as principais dificuldades 

encontradas e os problemas decorrentes disto, assim como, as soluções dadas a 

outros municípios que servem de modelo para o gerenciamento adequado. O 

gerenciamento dos resíduos da construção civil não depende exclusivamente da 

prefeitura municipal, também é de responsabilidade dos pequenos e grandes 

geradores. Se torna necessário que ambos cumpram seus deveres e obrigações 

conforme a resolução 307 do Conama, para se obter sucesso no gerenciamento dos 

resíduos da construção civil do município. 

  

2.3 APRESENTAÇÃO, ANÁLISE DOS DADOS E RESULTADOS 

 

2.3.1 Situação Atual de Caçador em Relação aos RCC’s 

 

Segundo o Plano Municipal de Saneamento Básico em 2014 com recursos da 

Secretaria de Desenvolvimento Sustentável, o município de Caçador SC contratou a 

elaboração do seu Plano Municipal de Gestão Integrada de Resíduos Sólidos, 

porém atualmente o município ainda não concluiu o plano. O município também não 

possui um Plano Municipal de Gerenciamento de Resíduos da Construção Civil. 

De acordo com o Fiscal Ambiental Gustavo Kucher Furlin atualmente vem 

sendo feitos programas de treinamentos para elaboração dos planos.  

Segundo a Resolução 307 (CONAMA, 2002): 

Art. 5º É instrumento para a implementação da gestão dos resíduos da 

construção civil o Plano Municipal de Gestão de Resíduos da Construção Civil, a ser 

elaborado pelos Municípios e pelo Distrito Federal, em consonância com o Plano 

Municipal de Gestão Integrada de Resíduos Sólidos.  

O município foi selecionado para participar do programa de treinamento de 

representantes municipais para a elaboração e implementação de planos de gestão 

integrada de resíduos sólidos. O servidor Gustavo Kucher Furlin da Secretaria de 

Agricultura, Desenvolvimento Rural e Meio Ambiente representou o município no 

treinamento, que foi realizado em Brasília, de 25 a 27 de fevereiro.  
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O Programa é fruto de uma parceria entre a Abralpe (Associação Brasileira de 

Empresas de Limpeza Pública e Resíduos Especiais) e a Sepa (Agência de 

Proteção Ambiental da Suécia), com base no modelo de gestão sueco. 

Segundo o Plano Diretor do município de Caçador Art.37: 

§ 2° São diretrizes para a Política dos Resíduos Sólidos: 

V – o estímulo ao uso, reuso e reciclagem de resíduos em especial ao 

reaproveitamento de resíduos inertes da construção civil; 

§ 3° São ações estratégicas para a Política dos Resíduos Sólidos: 

III – reservar áreas para a implantação de novos aterros sanitários e de resíduos 

inertes de construção civil; 

Em relação a classe A, de acordo com a Lei nº 3.478 (CAÇADOR, 2018), de 

14 de novembro de 2018 que dispõe sobre o reaproveitamento e reciclagem dos 

resíduos da construção civil e demolição no município de Caçador. 

Art. 2º O aproveitamento propõe-se abranger todo material classificado como 

resíduo de construção civil e demolição, chamado de entulho, tais como: tijolos, 

blocos, telhas, argamassa, concreto, tubos, meio-fio e correlatos. 

Assim torna-se necessário separar os resíduos gerados na obra, para 

descartar cada resíduos de acordo com a legislação específica. 

Em relação a classe B, de acordo com a Lei nº 2357 (CAÇADOR, 2006), de 

11 de agosto de 2006 institui o programa de coleta seletiva de resíduos sólidos no 

município de caçador: 

Art. 2° A coleta seletiva deverá abranger todos os materiais suscetíveis de 

reciclagem, tais como papéis, vidros, plásticos, latas, metais e outros. 

Os resíduos sólidos da construção civil que são gerados no município de 

Caçador devem atender as exigências das normas e leis específicas que tratam 

destes resíduos. É preciso adequar a situação atual da gestão dos mesmos para 

que haja colaboração e participação dos geradores. Após estar de acordo com a 

legislação o município pode exigir das empresas construtoras o gerenciamento 

adequado dos resíduos sólidos da construção civil, bem como, a separação de todos 

os resíduos gerados na obra para posterior coleta e também a reutilização dos 

mesmos na obra, assim é possível diminuir o volume de resíduos descartados, 

diminuir os gastos e evitar danos ambientais. 
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2.3.2 Aterro da Construção Civil  

 

O município de Caçador SC não possui um aterro da construção civil 

licenciado.  

Os resíduos classe A,B e C são recolhidos pela empresa WLPN (Topa Tudo) 

e são depositados em um Aterro da construção civil da empresa. Não se obteve  

acesso ao licenciamento desta área, durante a pesquisa informações contrárias 

foram obtidas de diferentes pessoas. Desta forma como não se obteve a licença 

desta área considera – se este aterro licenciado. 

 Os resíduos perigosos (classe D) são coletados e transportados pela WLPN, 

o município também não possui um aterro para estes resíduos, os mais próximos e 

licenciados encontram-se em Videira e Chapecó, cabendo à empresa WLPN 

encaminhá-los até lá. 

De acordo com a resolução 307 Conama, os resíduos da construção civil 

devem ser descartados em local licenciado com área de transbordo e triagem, de 

acordo com a sua classe, como mostra o esquema a seguir: 

 

Figura 02 - Esquema de descarte dos Rcc’s de acordo com a sua classificação

 
Fonte: O próprio autor (2019) 

 

2.3.3 Responsabilidades dos Geradores 

 

O fiscal Ambiental Gustavo Kucher Furlin esclarece que não há uma lei 

municipal específica para o gerenciamento dos resíduos da construção civil. A 
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prefeitura municipal é responsável pelos pequenos geradores que produzem até 50 

litros de resíduos já os grandes geradores se tornam responsáveis pelos resíduos 

gerados, estes precisam contratar uma empresa para recolher os resíduos. Não foi 

encontrado documento legal que formalizasse esta informação. 

Segundo a Resolução 307 (CONAMA, 2002):  

Art. 8º Os Planos de Gerenciamento de Resíduos da Construção Civil serão 

elaborados e implementados pelos grandes geradores e terão como objetivo 

estabelecer os procedimentos necessários para o manejo e destinação 

ambientalmente adequados dos resíduos. 

De acordo com o Gerente do Instituto do Meio Ambiente de Santa Catarina 

(IMA) Clesio Leonel Hossa, todas as atividades que gerem resíduos sólidos 

necessitam de um Plano de Gerenciamento de Resíduos da Construção Civil para 

para adquirir o Licenciamento Ambiental. 

O plano também deve ser apresentado juntamente com o projeto do 

empreendimento para análise pelo poder público municipal, como condição para 

aprovação dos projetos e emissão do alvará de construção. 

 

Figura 03 - Esquema representativo das responsabilidades dos geradores de Rcc’s 
do Município de Caçador 

 
Fonte: O próprio autor (2019) 

 

2.3.4 Separação para a Coleta 

 

O ideal é que todos os resíduos gerados na obra tenham uma área para 

armazenamento temporário de acordo com a sua classificação, para que estejam 

separados no momento da coleta. Estes podem ser coletados por empresas 

GERADORES

Pequenos 
geradores

Até 50 
Litros

Órgão 
Municipal

Grandes 
geradores

Elaboração 
do PGRCC

Passíveis de 
licenciamneto 

Ambiental
IMA

Para 
aprovação 
de projetos

Alvará de 
construção



36 
 

diferentes, por exemplo, o material reciclável pode ser coletado pela empresa 

Recicla Metais e Cia, já os resíduos perigosos e oriundos de construção e demolição 

podem ser coletados separadamente pela WLPN (Topa Tudo). 

 É necessário que todos os resíduos da construção gerados na obra sejam 

descartados separadamente, porém algumas construtoras não realizam este 

processo e isso dificulta o trabalho da empresa responsável pela coleta. 

 A seguir há alguns registros para exemplificar que os resíduos descartados 

pelas empresas de construção civil não encontram-se previamente separados no 

município de Caçador SC: 

 

Figura 04 - Resíduos depositados em caçamba para coleta 
(Avenida Barão do Rio Branco) 

 
Fonte: O próprio autor (2019) 

 

Figura 05 - Resíduos depositados em caçamba para coleta 
(Rua Carlos Esperança) 

 

Fonte: O próprio autor (2019) 
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Figura 06 - Resíduos depositados em caçamba para coleta 
(Rua Carlos Esperança) 

 
Fonte: O próprio autor (2019) 

 

Figura 07 - Resíduos depositados em caçamba para coleta 
(Rua Carlos Esperança) 

 
Fonte: O próprio autor (2019) 
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2.3.5 Análise Geral dos Resultados 

 

Se ambos, Município e Construtoras, cumprirem seus deveres e obrigações 

seria possível tratar corretamente dos RCC’s, contribuindo para a saúde pública e 

para o meio ambiente. Todavia este processo deve ser constituído por etapas e 

realizado conforme os regramentos técnicos, para que os resíduos gerados não 

tragam futuros problemas ao município de Caçador. 

 A tabela a seguir mostra alguns tópicos com sugestões ao município para 

adequar-se ao gerenciamento dos RCC’S. 

 

Tabela 03 - Situação x Sugestões 

SITUAÇÃO ATUAL DO MUNICÍPIO SUGESTÕES AO MUNICÍPIO PARA O 
GERENCIAMENTO ADEQUADO DOS RCC’S 

Ø Não possui Plano Municipal de 
Gestão Integrada de Resíduos 
Sólidos. 
 

Ø Elaborar o plano para que sejam 
desenvolvidas ações e estratégias para o 
gerenciamento correto de todos os 
resíduos sólidos. 

 
Ø Não possui Plano de 

Gerenciamento de Resíduos da 
Construção Civil. 
 

Ø Elaborar o plano específico para Rcc’s.
   

Ø Aprovar lei que regulamente o previsto 
no plano de Rcc’s 

Ø Possui legislação esparsa sobre 
o gerenciamento dos rcc’s. 
 

Ø Há evidência da não separação 
de Rcc’s no momento da coleta. 

 
 

Ø Há uma área irregular para 
depósito de RCCs 
 

Ø No aterro sanitário do município 
não há uma área destinada aos 
Rcc’s. 
 

Ø Realizar campanhas de incentivo as 
empresas, bem como a fiscalização. 
 

Ø Regularizar a situação da área de 
depósito e consequente 
acompanhamento do destinos de todas 
as classes de RCCs produzidas no 
município. 

 
 

Ø Criar uma área destinada ao Rcc’s que 
são de responsabilidade do município 
(pequenos geradores). 

 
 

 
 

 

  

Fonte: O próprio autor (2019) 
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3 CONCLUSÃO 

 

Os resíduos oriundos da construção civil merecem atenção especial, pois 

apresentam uma quantidade significativa dos resíduos gerados no país, é preciso 

gerenciar corretamente estes resíduos, uma vez que podem gerar grandes impactos 

ambientais. É necessário seguir as leis e normas que determinam que os municípios 

devem elaborar o Plano Municipal de Gerenciamento de Resíduos Sólidos da 

Construção Civil onde consta a forma correta de tratar destes resíduos. 

A cidade de Caçador não possui a implantação deste plano, porém, vem 

participando de programas e treinamento para a elaboração do mesmo. Em 2018 o 

município aprovou a lei que dispõe sobre o reaproveitamento e reciclagem dos 

resíduos da construção civil e demolição, esse foi um grande passo, pois desta 

forma os geradores podem cumprir com suas obrigações, como previsto na lei. 

Os geradores do município são divididos entre pequenos e grandes 

geradores, sendo considerados pequenos geradores os que produzem até 50 litros 

de resíduos, porém não há documentos que comprovem essa informação. Além de 

cuidar do meio ambiente que é um dever de todos, a gestão de RCC´s também traz 

benefícios para as empresas que a praticam, pois é possível diminuir custos em uma 

obra e também facilitar o trabalho dos funcionários evitando possíveis acidentes. 

Assim é de grande importância que o município regularize a situação atual, através 

de campanhas de incentivo e da fiscalização para que as empresas possam 

conscientizar-se e adotar as práticas de gestão. 

Através deste trabalho conclui-se que os objetivos foram realizados com 

sucesso e através desta pesquisa foi possível diagnósticar a situação atual do 

município em relação aos Rcc’s.  

Sendo assim deixo como sugestão para a prefeitura municipal de Caçador 

este trabalho a fim de regularizar a situação atual do município no que diz respeito 

ao aterro da construção civil e a elaboração do Plano de gerenciamento de resíduos 

da construção civil. 
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